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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia pangan tidak jauh dari inovasi. Produk pangan terus berkembang 

dari zaman ke zaman. Manusia mulai berfikir untuk menyempurnakan olahan 

produk yang sudah ada menjadi produk yang lebih berkualitas sehingga 

muncullah inovasi-inovasi baru. Produk hasil inovasi tersebut memiliki nilai 

tambah sehingga produk yang dihasilkan lebih dari produk sebelumnya 

(Yuliatmoko, 2011) .  

Produk olahan pangan di Indonesia sangatlah beragam karena Indonesia 

merupakan negara beriklim tropis yang sangat cocok untuk lahan pertanian 

sehingga memiiki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satunya  adalah produk 

susu nabati yang berasal dari olahan tumbuhan. Susu olahan yang ada saat ini 

berasal dari biji-bijian yaitu susu jagung, susu kedelai, susu kecipir dan susu 

nabati lainnya (Dinas Pertanian dan Perdagangan, 2005)  

Susu biji kecipir adalah susu olahan yang terbuat dari biji tanaman  kecipir 

atau Psophocarpus tetragonolobus Dc, tanaman ini merupakan tanaman asli 

tropika. Susu dari biji kecipir ini baik dari segi kandungan protein yang tinggi (30-

37%). Protein biji kecipir merupakan protein berkualitas tinggi karena 

mengandung berbagai jenis asam amino yang hampir setara dengan kedelai 

bahkan kandungan asam amino lisin dan sistein melebihi dari kedelai (Okezi dan 

Bello, 1998 dalam Maturahmah, 2012). 
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Menurut Daftar Komposisi Bahan Makanan Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia (Depkes RI) kandungan nutrisi biji kecipir cukup tinggi. 

Kandungan energi, protein, lemak dan karbohidrat dalam setiap 100 gr secara 

berurutan berkisar 405; 32,80 ; 17 ; 36,5. Kandungan ini lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kandungan kedelai yang notabene sering diproduksi 

menjadi olahan produk susu nabati 

Proses pembuatan susu kecipir dan produknya dapat menjadi bahan ajar 

SMA khususnya di bidang Biologi. Materi ini dapat diterapkan dalam bentuk 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Materi yang digunakan dalam LKS tersebut dapat 

menjadi contoh penerapan langsung dalam menyelesaikan masalah yang ada di 

masyarakat sehingga menciptakan solusi cepat dan efektif melalui produk-

produk inovatif. 

Dilihat dari segi wirausaha, peluang susu olahan nabati biji kecipir 

tersebut jika dikembangkan dan dipasarkan, diprediksi akan mudah diterima oleh 

masyarakat, Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang tinggi akan permintaan susu. 

Keadaan ini bermula dari produksi susu di Indonesia yang tidak mencukupi bila 

dibandingkan dengan konsumsi susu di Indonesia. Konsumsi susu hewani periode 

tahun 2002 hingga 2007 meningkat 14,01%, tetapi produksi yang dihasilkan oleh 

Indonesia hanya tumbuh 2% (Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, 2010). 

Kemudian setelah melihat kandungan yang unggul dari biji kecipir, 

peneliti memperkirakan produk susu yang terbuat dari olahan biji kecipir tersebut 

dapat menjadi susu alternatif pada susu nabati yang ada. Namun susu kecipir ini 

jarang dilirik oleh masyarakat Indonesia dan hampir terlupakan, padahal biji 
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kecipir ini telah tumbuh dan tersebar diseluruh wilayah di Indonesia (Handayani, 

2013). Tempat tumbuh kecipir dari dari dataran rendah sampai dataran tinggi 

dengan ukuran ketinggian 2000 m diatas permukaan laut. Salah satu wilayah 

penghasil biji kecipir berada di beberapa daerah Jawa Barat (Sutarno dalam 

Setyadarma 2001). Daerah ini nantinya bisa berpotensi dilakukannya diversifikasi 

pangan sehingga sangat berpotensi menyumbang kebutuhan susu bagi masyarakat 

(Dinas Peridustrian dan Perdagangan, 2005).  Hal inilah yang membuat peneliti 

sangat tertarik untuk meneliti kandungan biji kecipir ketika diolah dalam produk 

susu. 

Biji kecipir memang merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang 

memiliki rasa “langu” yang cukup kuat sehingga banyak masyarakat yang kurang 

memanfaatkan tanaman tersebut (Haryoto, tanpa tahun). Untuk mencoba 

mengurangi rasa dari produk olahan biji kecipir, dibutuhkan sebuah inovasi dalam 

proses pembuatan produk tersebut. Disinilah peneliti mulai berfikir untuk 

membuat sebuah inovasi produk olahan biji kecipir menjadi produk susu yang 

memiliki rasa yang enak namun tidak mengurangi jumlah kandungan nutrisi yang 

dimilikinya. Caranya yaitu melalui proses perkecambahan, proses ini dapat 

mempermudah pengolahan susu kecipir yang memiliki kualitas bagus dan rasa 

yang diinginkan.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan sebuah penelitian tentang 

“Pengaruh Lama Perkecambahan Biji Kecipir Terhadap Total Asam Amino 

dan Sifat Organoleptik Susu Kecambah Kecipir Sebagai Bahan Ajar SMA 

Materi Diversifikasi Pangan”. Dengan dilakukannya penelitian tersebut 
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diharapkan dapat menemukan susu kecambah kecipir dengan komposisi nutrisi 

terbaik. Sehingga produk susu ini menjadi salah satu produk susu inovasi yang 

unggul di Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Adakah pengaruh lama perkecambahan pada biji kecipir terhadap total 

asam amino susu kecambah kecipir? 

1.2.2 Adakah pengaruh lama perkecambahan pada biji kecipir terhadap sifat 

organoleptik susu kecambah kecipir? 

1.2.3 Berapakah lama perkecambahan pada biji kecipir untuk mendapatkan total 

asam amino paling banyak? 

1.2.4 Berapakah lama perkecambahan pada biji kecipir untuk mendapatkan sifat 

organoleptik paling baik? 

1.2.5 Bagaimana pemanfaatan pengolahan susu kecambah kecipir sebagai bahan 

ajar SMA materi diversifikasi pangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dari masalah yang terungkap berdasarkan data diatas bertujuan: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh lama perkecambahan pada biji kecipir 

terhadap total asam amino susu kecambah kecipir. 
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1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh lama perkecambahan pada biji kecipir 

terhadap sifat organoleptik susu kecambah kecipir. 

1.3.3 Untuk mengetahui lama perkecambahan pada biji kecipir yang paling tepat 

untuk mendapatkan total asam amino paling banyak. 

1.3.4 Untuk mengetahui lama perkecambahan pada biji kecipir yang paling tepat 

untuk mendapatkan sifat organoleptik paling baik 

1.3.5 Untuk mengetahui pemanfaatan pengolahan susu kecambah kecipir 

sebagai bahan ajar SMA materi diversifikasi pangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini semata-mata sebagai buah solusi dari masalah yang ada dan 

memberi berbagai manfaat, diantaranya adalah : 

1.4.1 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sebuah 

produk susu inovasi kecipir yang unggul, berasal dari bahan tanaman 

nabati yang jarang dibudidayakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh 

masyarakat. Hal membuka peluang bagi para petani lokal untuk 

melakukan diversifikasi pangan dari tanaman kecipir. Kemudian penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar berbentuk LKS bagi siswa 

SMA kelas 3 SMA materi diversifikasi pangan. 

1.4.2 Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan dan membuka peluang riset bagi 

para peneliti di bidang pangan yang ingin menggali lebih dalam 
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kandungan dimiliki oleh tanaman kecipir yang kaya akan nutrisi. 

Kemudian juga dapat memberikan pemikiran baru di dunia pendidikan 

tentang implementasi materi pelajaran untuk problem solving yang ada 

dimasyarakat. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk mendapatkan penelitian yang lebih terarah, maka penelitian ini 

perlu dibatasi sebagai berikut : 

a. Biji kecipir (Psophocarpus tetragonolobus Dc) diperoleh dari PT. 

Tani Jaya Ambarawa Semarang. 

b. Lama perkecambahan dihitung setelah dilakukan perendaman selama 

48 jam 

c. Lama perkecambahan yang digunakan sebagai pembanding adalah 

lama perkecambahan selama 0 hari setelah perendaman  

d. Setiap perlakuan dan kontol akan diambil kecambahnya dan dihitung 

berat totalnya 

e. Setiap ulangan dalam perlakuan dan kontrol diambil 200gr diolah 

menjadi susu kecambah kecipir dan dianalisis kandungan total asam 

amino dan sifat organoleptiknya. 

f. Bahan ajar yang dibuat adalah LKS khusus materi diversifikasi 

pangan SMA kelas 3. 
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1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan konsep dan pemahaman, maka penelitian ini 

perlu diberikan definisi sebagai berikut : 

a. Lama Perkecambahan adalah waktu yang dibutuhkan dalam proses 

perkecambahan pada biji. 

b. Biji Kecipir adalah benih tanaman kecipir yang memiliki kandungan 

asam amino yang tinggi. 

c. Total protein adalah jumlah keseluruhan protein kasar dalam suatu 

bahan pangan. 

d. Total asam amino adalah jumlah keseluruhan asam amino dalam suatu 

bahan pangan. 

e. Sifat organoleptik adalah tingkat kesukaan seseorang terhadap suatu 

bahan pangan dilihat dari bau, rasa, warna, dan tekstur. 

f. Susu kecambah adalah produk olahan pangan berupa susu yang dibuat 

dari bahan dasar kecambah. 

g. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

untuk membantu tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran.  

h. Materi Diversifikasi pangan adalah materi tentang pengolahan bahan 

pangan akibat kelimpahan bahan pangan yang ada di alam. 


